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Motýlek na cestě vzhůru
Praha 14 má své komunitní centrum

19. květen 2003 se výrazně zapíše do historie Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek. Ve Vlčkově ulici 1067 totiž
slavnostně otevíralo Komunitní centrum, první v Praze 14. Projekt, s nímž PhDr. Zuzana Jelenová a PhDr. Hana Urbanová
loni uspěly ve výběrovém řízení Nadace pro rozvoj občanské společnosti, se konečně dostal do fáze rozletu. Je to zatím jen
první, ale rázné mávnutí křídly Motýlku na cestě vzhůru - konečný cíl je vysoko: sdružení chce poskytnout nejen dětem ze
sídliště, zejména se zdravotním nebo společenským handicapem, ale i jejich rodičům místo, kde by našli bohaté možnosti
seberealizace a kde by se cítili dobře. Zárukou toho, že se to podaří, jsou předchozí úspěšné "dětské aktivity Motýlku, jenž
na Černém Mostě působí už tři roky, i fakt, že pro tuhle myšlenku dokázali získat řadu obětavých dobrovolníků i několik
sponzorů. Základem financování stavebních úprav v prostorách pronajatých Městskou částí Praha 14 se stala
300tisícikorunová dotace od nadace Civilia, na provozování Centra je určena částka ze sbírky NROS a České televize ve
výši zhruba 175 tisíc korun.

Zatím se díky půlmilionové investici podařilo otevřít první část Komunitního centra. Tady začíná Motýlek nově provozovat svoji Školičku,
poskytující zdarma přípravu na vstup do první třídy dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, a bude tu probíhat i doučování dětí ze
speciálních škol, poskytované dosud v jejich domácím prostředí. Ve druhé etapě, jež bude neméně nákladná, se pak počítá se
zpřístupněním nízkoprahového klubu s čajovnou pro děti od 12 let a navazujících večerních aktivit určených rodičům.

Ono sváteční podvečerní setkání ve Vlčkově 1067 bylo velmi příjemné. Vzácní hosté, slova uznání, blesky fotoaparátů. Přitom jen sami
organizátoři vědí, s čím vším se museli poprat, aby v prvním patře objektu bývalé mateřinky, v místech, kde ještě loni fungovala
hospoda Na Čerňáku, mohla vypuknout celá tahle sláva. Závěrečný dík tedy patří nejen všem sponzorům včetně MČ Praha 14, jenž
zajistil opravu elektroinstalace a vymalování, ale také představitelům Motýlku, kteří se pod tlakem blížícího se termínu museli proměnit v
řemeslníky a uklízeče. Věra Štemberová

Dosavadní aktivity Motýlku

Dopolední integrovaná herna s programem, odpolední klub pro školáky, odborné poradenství a přímá pomoc v rodinách dětí s
handicapem, hipoterapie, rehabilitační plavání, zájmové kroužky: Veselá flétnička, Písnička, Tvoříme s Motýlkem.

Na slavnostním zahájení byli i vzácní hosté: uprostřed poslanec Parlamentu dr. Vladimír Říha, nalevo
od něj v pozadí se ukrývá ing. Ludmila Müllerová, náměstkyně ministra z Ministerstva práce a sociálních věcí.

obsah.html


Děti byly v krásném novém prostředí jako doma.

 

                 

Hana Urbanová a Vladimír Jelen obhlížejí situaci.                               Hlavní místnost v prvním poschodí 12. dubna.

O čtrnáct dnů později - koberce věnoval Hornbach, nábytek IKEA.

 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek informuje

Poslední dubnovou sobotu jsme uskutečnili naši již druhou výpravu za trilobity. Sešlo se nás asi třicet a tentokrát jsme se je vydali
hledat do Prokopského údolí. Skvělým průvodcem nám byl opět geolog dr. Petr Budil. Za krásného počasí jsme navštívili několik
zajímavých geologických lokalit. Děti vyzbrojené kladívky si nakonec v jedné z nich samy vyhledávaly v suti zkamenělé svědky
minulosti.

Na poslední měsíc školního roku jsme pro vás připravili:

V pátek 6. června zveme všechny zvídavé děti na návštěvu Národního technického muzea. Odjezd ze stanice Rajská zahrada ve 14.00
hodin. S sebou vezměte pouze lístek na MHD, svačinu a dle potřeby i rodiče. Vstup je zdarma, předpokládaný návrat kolem18.
hodiny.

Ve čtvrtek 12. června divadélko. Pohádky z Kašpárkovy zahrádky je název dalšího představení, které pro děti pořádáme v
Galerii 14. Začátek v 17.30 hodin. Vstupné 30 Kč.



Další akce plánujeme. Těšíme se na vás.

Zveme vás i do naší nové Školičky Motýlek. Všechny dotazy vám rádi zodpovíme na tel. 281 918 007 nebo 776 258 268.


